FESTIVALIS „SPORTAS VISIEMS“
SKIRTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 25 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI
2015 05 29-31, PALANGA
BENDRA INFORMACIJA VISIEMS DALYVIAMS
gegužės 30 d. (šeštadienį)organizuojamas masinis Festivalio taikos bėgimas kuriuo per sportą
siekiama atkrepti dėmesį į karinius veiksmus Europoje ir Pasaulyje.
Ukraninoje dėl karinių veiksmų buvo atšaukta daugybė sportinių varžybų ir čempionatų tokių kaip 7
metus planuotas Europos krepšinio čempionatas, kitų sporto šakų Europos ir pasaulio taurės
varžybos, nacionalinio mąsto čempionatai ir kiti sporto renginiai.
- Festivalio organizatoriai įsipareigoja perduoti specialiai pagamintas bėgimo nuotraukas, kaip paramos
ir solidarumo ženklą palaikantį sporto žmones kur dėl karinių veiksmų sporto veikla yra neįmanoma.
Bėgimo starto vieta: aikštė gale futbolo stadiono (asfaltas)
Trasa: Miesto stadionas - Vytauto g.- J. Basanavičiaus g.
Nominacijos, apdovanojimai/pagerbimas: Taikos bėgime bus apdovanotos organizacijos, mokyklos,
kolektyvai kurie pagal registraciją turi atitikti šiuos kriterijus/NOMINACIJAS:
1. SPORTO KLUBAS „Gausiausias sporto klubas“ (turi būti vienas juridinis asmuo) apdov. LTOK
2. SPORTO ORGANIZACIJA „Gausiausia sporto organizacija (turi būti vienas juridinis asmuo)
apdov. KKSD
3. GAUSIAUSIA MOKYKLA „Gausiausiai dalyvavusi mokykla“ (užregistruota turi būti vienu metu
pagal išduotus numerius) apdovanoja PALANGOS miesto sav.
4. DARNIAUSIAS KOLEKTYVAS (vertinama Estetinis kolektyvo grožis/sportinė apranga, bėgimas
kartu, skanduotės, originalumas) apdovanoja LASV
5. Kitos siūlymai, pastabos.
p.s. LASV organizacijos bėgimo numerius ir žiogelius pasiima kartu su akreditacijomis.

BENDR IEJ I REN GINIO NUOSTATA I
1. Tikslas
Festivalio tikslas – pakviesti Lietuvos gyventojus dalyvauti sporto visiems sąjūdyje, uždegti juos noru
sistemingai sportuoti savarankiškai arba jungtis į bendraminčių klubus, paskatinti aktyviausias šeimas,
kolektyvus ir organizacijas, propaguojančias sveiką gyvenseną, nukreipti jaunimą aktyviam, turiningam ir
sveikam laisvalaikio praleidimui.
2. Laikas ir vieta
Festivalis vyks 2015 m. gegužės 29 – 31 dienomis Palangoje.
3. Vadovavimas
Festivalį organizuoja Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ (LASV) kartu su Palangos miesto savivaldybe.
Festivalį vykdo festivalio organizacinis komitetas ir LASV organizacijos.
4. Dalyviai
Festivalyje dalyvauja Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ organizacijų ir Lietuvos sporto federacijų klubų
komandos ir nariai, savivaldybių sporto padalinių delegacijos, mokymo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų
grupės, šeimos bei pavieniai dalyviai. Dalyvių skaičius ir amžius neribojamas. Atskirose varžybose dalyviai
skirstomi į amžiaus grupes.
5. Programa
Festivalio programoje – įvairūs kultūros bei pramoginiai renginiai, konferencijos ir atskirų sporto šakų
varžybos, kurios vykdomos vadovaujantis sporto rungčių nuostatais .
6. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas
Nugalėtojai nustatomi vadovaujantis sporto šakų varžybų taisyklėmis ir atskirų rungčių nuostatais.
Komandos – varžybų ir konkursų nugalėtojos apdovanojamos LASV prizais. Pavieniai festivalio dalyviai –
rungčių prizininkai pagal amžiaus grupes, apdovanojami festivalio medaliais. LASV apdovanoja gausiausiai
festivalyje dalyvavusias organizacijas. Visiems varžybų dalyviams įteikiami lipdukai.
7. Dalyvavimo sąlygos

Organizacines išlaidas (atributika, bazių nuoma, varžybų
vietų paruošimas, bendrų renginių
organizavimas, varžybų prizininkams medaliai ir prizai nugalėtojams) apmoka LASV. Atskirų varžybų
vykdymo išlaidas apmoka rungtis vykdančios organizacijos.
Komandų, grupių ir delegacijų atvykimo, maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka į festivalį jas siunčiančios
organizacijos arba patys dalyviai.
Visi dalyviai sumoka 1 euro dydžio dalyvavimo mokestį.
8. Registracija
Registracija vykdoma festivalio informaciniame centre, Palangos miesto sporto arenoje, Sporto g.3 arba LASV
organizacijų narių registravimo vietose. Komandinėms varžyboms paraiškos priimamos rungtynių vietose ne
vėliau kaip 1 val. iki programoje nurodytos pradžios. Individualioms rungtims dalyvių registracija vykdoma
varžybų vietoje, prieš joms prasidedant.
Būtina išankstinė registracija: orientavimosi sporto varžyboms iki gegužės 26 d. el.paštu
gtrimakas@gmail.com. „Džiaugsmo gimnastikos‘“ konkursui ir LA gimnastikos visiems masiniam
pasirodymui grupinės paraiškos (pagal LAGV pateiktą formą) išankstinės iki 2015-05-22 elektroniniu paštu k.berskiene@gmail.com., mob. Tel. Nr. 8 611 69125. Grupių registracija Palangoje - 2015 m. gegužės 29 d.
(penktadienį), nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos universaliojoje sporto salėje, Sporto g. 3.
Informacija teikiama Lietuvos asociacijoje „Sportas visiems“: Žemaitės g. 6, Vilnius
tel./faks.85 2135255, el. paštu info@sportasvisiems.lt; internete www.sportasvisiems.lt

ATSKIRŲ SPORTO RUNGČIŲ, VARŽYBŲ IR RUNGČIŲ
NUOSTATAI
BĖGIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI
I. Tikslas ir uždaviniai
1. Įtraukti kuo daugiau bėgimo mėgėjų ir kitų klubų narių, pavienių mūsų šalies gyventojų ir užsieniečių į
festivalio „Sportas visiems“ bėgimo renginius. Didinti gyventojų aktyvumą, propaguoti sveiką ir aktyvų gyvenimo
būdą.
2. Patikrinti klubų skaitlingumą ir aktyvumą.
3. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos (LBMA) juridinius klubus, bei pajėgiausius
įvairių amžių grupių bėgikus.
4. Bėgimo renginiais papildyti festivalio „Sportas visiems“ programą.
II. Laikas ir vieta
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos festivalio „Sportas visiems“ festivalyje bėgimo renginiai vyks 2015 m.
gegužės mėn. 30 d. Palangoje.
Dalyviai registruojasi iš anksto interneto svetainėje www.lbma.lt/registracija. Taip pat registracija vyks ir
varžybų dieną 2015 m. gegužės mėn. 30 d. nuo 10:30 val. iki 13:00 val. starto vietoje: Vytauto ir S. Dariaus ir
S. Girėno gatvių sankirtoje prie restorano „Gabija“.
1 km bėgimo startas – 13:20 val.; 5 km – 14:00 val.; 10 km – 15:00 val.
III. D a l y v i a i
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos ir Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ vykdomoje programoje
bėgimo varžybose gali dalyvauti visi juridiniai šios asociacijos nariai ir kitų bėgimą propaguojančių klubų atstovai
bei pavieniai bėgimo mėgėjai, o taip pat visi Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ festivalio dalyviai, pasitikrinę
sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose. Visi bėgimo dalyviai pasiimdami bėgimo dalyvio
kortelę savo parašu patvirtina, kad patys prisiima atsakomybę dėl galimų sveikatos problemų varžybų metu. Vaikai
iki 12 metų, jeigu su jais kartu nedalyvauja tėvai, privalo turėti nors vieno iš jų raštišką sutikimą, patvirtintą parašu,
jog jie leidžia savo vaikui dalyvauti varžybose ir už tai prisiima visapusišką atsakomybę.
IV. Programa ir komandinė įskaita
Šios bėgimo varžybos yra įtrauktos į LBMA 2015 m. tarpklubinės bėgimo taurės konkursą (3 etapas).
Kiekvienas klubo narys turi teisę dalyvauti visų nuotolių bėgimuose: 1 km; 5 km ir 10 km. Tokiu būdu kiekvienas
bėgimo mėgėjų ar kito klubo narys, sėkmingai baigęs nuotolį, pelnys savo komandai įskaitinius taškus, kurie
skiriami už iškovotą vietą tame nuotolyje, skaičiuojant kartu moterų ir vyrų rezultatus. Taškai skaičiuojami
vadovaujantis 2015 m. tarpklubinės bėgimo taurės nuostatais.
V. Nugalėtojų nustatymas
Nugalėtojai nustatomi asmeninėje ir komandinėje įskaitose (festivalio metu išaiškinami tik individualūs
nugalėtojai ir prizininkai). Jie nustatomi pagal pasiektą geriausią rezultatą kiekviename nuotolyje ir kiekvienoje
amžiaus grupėje. Komandiniai nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią klubo narių surinktų taškų sumą, gautą už
pasiektus rezultatus visuose nuotoliuose (šie rezultatai bus skaičiuojami pagal 2015 m. tarpklubinės bėgimo taurės
nuostatus).
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VI. Apdovanojimas
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos ir Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ vykdomose 1 km; 5 km ir 10
km bėgimo varžybose nugalėtojai ir prizininkai asmeninėje įskaitoje bus apdovanoti medaliais pagal žemiau
išvardintas amžiaus grupes:
Grupės
Gimimo metai
Distancija
Vyrai
Moterys
Berniukai
V-1
Mergaitės
M-1
2003 m. ir jaunesni
1 km
Jaunučiai
V-2
Jaunutės
M-2
2002; 2001; 2000 m.
5 km
Jauniai
V-3
Jaunės
M-3
1999; 1998; 1997 m.
5 km
Pajėgiausieji V-4
Pajėgiausios M-4
1996; 1995; 1994; 1993; 1992; 1991; 1990; 1989; 10 km
1988; 1987; 1986; 1985 m.
Suaugę
V-5
Suaugę
M-5
1984; 1983; 1982; 1981; 1980; 1979; 1978; 1977; 10 km
1976; 1975 m.
Suaugę
V-6
Suaugę
M-6
1974; 1973; 1972; 1971; 1970; 1969; 1968; 1967; 10 km
1966; 1965 m.
Veteranai
V-7
Veteranės
M-7
1964; 1963; 1962; 1961; 1960; 1959; 1958; 1957; 10 km
1956; 1955 m.
Senjorai
V-8
Senjorės
M-8
1954; 1953; 1952; 1951; 1950; 1949; 1948; 1947; 10 km
1946; 1945 m.
Senjorai
V-9
Senjorės
M-9
1944 m. ir vyresni
5 km
Visų grupių nugalėtojams bus įteikiami LBMA įsteigti sportiniai prizai ir Lietuvos asociacijos
„Sportas visiems“ festivalio aukso, sidabro ir bronzos medaliai.
Taip pat Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ įteiks prizus trims gausiausiems bėgimo varžybose
dalyvavusiems klubams.
Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas vyks starto/finišo vietoje pasibaigus rungtims.
VII. Dalyvių priėmimo sąlygos
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ apmoka reklamos ir
informacijos, nuostatų paruošimo, dalyvių kortelių gamybos, visų nuotolių trasos paruošimo, dalyvių registracijos,
bėgimo varžybų vykdymo, teisėjavimo, bazės nuomos, medicininio aptarnavimo, starto ir finišo vietos įgarsinimo,
apdovanojimo ir kitas su bėgimo varžybomis susijusias išlaidas.
Kelionės, maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka dalyvius į Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ festivalį
Lietuvos BMA bėgimo varžybas komandiruojanti organizacija arba šias išlaidas dengia patys bėgimo varžybų
dalyviai.
Registracijos metu visi festivalio „Sportas visiems“ dalyviai privalės sumokėti dalyvio mokestį – 1 Eur.
BĖGIMO „UŽ BLAIVIĄ LIETUVĄ“ - 10 KM NUOSTATAI (SVEIKUOLIŲ SĄJUNGA)
„Tik Blaivi Tauta gali išlikti“ Vydūnas
1. TIKSLAS ir UŽDAVINIAI. Propaguoti ėjimą – bėgimą ir įveikti nuotolį vienu iš šių būdų. Skatinti
visuomenės fizinį aktyvumą, išbandyti ir patikrinti save įveikiant distanciją be streso ir įtampos.
2. LAIKAS IR VIETA. 10 km bėgimo startas 2015 gegužės 30 d., 900 val. (šeštadienis) Jūratės ir Kastyčio
skvere, Basanavičiaus gatvės pabaigoje, Palangoje.
3. DALYVIAI. Dalyvauja visi norintys ir galintys bėgti. Bėgikų skaičius ir amžius neribojami.
4. REGISTRACIJA. Dalyviai registruojasi Palangos miesto c. stadione ir starto vietoje.
5. DALYVAVIMO SĄLYGOS. Po starto iš skvero bėgama pėsčiųjų takeliu (pažymėtu rodyklėmis,
vėliavėlėmis), palei jūrą ir po 5 km bus grįžtama ta pačia trasa atgal.
6. REZULTATŲ SUMAVIMAS. Visi dalyviai įveikę distanciją tampa nugalėtojais.
7. APDOVANOJIMAI. Dalyviai apdovanojami dalyvio diplomais, vaišinami sveikuolišku tortu bei gėrimais.
8. ORGANIZATORIAI. Lietuvos sveikuolių sąjunga.
LSS Projektų vadovas, Simonas Dailidė
Tel. 8-63004800, el. p. simoans@sveikuoliai.lt
500 metrų MOTERŲ BĖGIMO PAJŪRIU NUOSTATAI
Tikslas
Populiarinti aktyvų gyvenimo būdą atvirose erdvėse, kaip sveikatinimo priemonę tarp moterų.
Bėgimo vieta ir laikas
Renginio data – 2015 m. gegužės 30 d. Starto ir finišo vieta: dešinėje Palangos pėsčiųjų tilto pusėje.
Starto laikas – 11:00 val. Registracijos į bėgimą laikas – 10:30 val. Distancijos ilgis – 500 m.
Dalyviai, dalyvavimo sąlygos
Varžybose gali dalyvauti moteriškos lyties atstovės. Varžomasi keturiose amžiaus grupėse:
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I gr. – iki 18 m.; II gr. 19 – 35 m.; III gr. 36 – 55 m.; IV gr.
56 – ir dg.
Apdovanojimai
Apdovanojamos visų grupių pirmos trys vietos. Dalyviai už savo sveikatą atsako patys. Informacija teikiama el.
pašto adresu: a.mockiene@spc.vdu.lt
„DŽIAUGSMO GIMNASTIKOS“ KONKURSO NUOSTATAI
1. Tikslas ir uždaviniai
1.1. Sutelkti gimnastikos visiems sportuotojus sąjūdžiui „Sportas visiems“
1.2. Ugdyti sportuotojams poreikį fizinei, intelektinei ir dvasinei darnai
1.3. Propaguoti gimnastiką visiems kaip aktyvaus poilsio priemonę
1.4. Išaiškinti ryškiausius klubus, kolektyvus, kultivuojančius gimnastiką visiems
1.5. Plėtoti tarptautinius ryšius.
2. Rengimas ir vykdymas
2.1. Lietuvos asociacija „Sportas visiems“.
2.2. Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“.
2.3. Lietuvos gimnastikos federacija.
3. Laikas ir vieta
3.1. 2015 m. gegužės mėn. 30 d. (šeštadienis) 11 val. Palangos universalioje sporto salėje (Sporto g. 3).
3.2. Aikštelės bandymas 2015 m. gegužės mėn. 30 d. (šeštadienį) nuo 8.00 val. iki 10.00 val. II .30 val
4. Dalyviai, reikalavimai
4.1. Kolektyvai, dalyvaujantys konkurse „Džiaugsmo gimnastika“, pasirodymus registruoja pagal pogrupius
(nurodydami juos išankstinėje paraiškoje):
- ikimokyklinio amžiaus vaikai;
- jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai (nuo 6 iki 12 metų);
- vyresnio amžiaus moksleiviai (nuo 13 iki 19 metų);
- suaugę (nuo 19 iki 45 metų);
- „Auksinis amžius“ (nuo 46 metų);
- įvairaus amžiaus (mix grupė);
4.2. Grupės dalyvių skaičius – ne mažiau 8, kolektyvas turi teisę dalyvauti ne daugiau kaip 2 kartus (būtinai
skirtinguose pogrupiuose).
4.3. Pasirodymo trukmė – iki 3 min. Ilgesnės trukmės pasirodymas bus stabdomas.
4.4. Pratimas atliekamas pagal muzikinį įrašą (pateikiamas CD tik su vieninteliu pasirodymo įrašu)
naudojant gimnastikos, akrobatikos, įvairių šokių rūšių elementus bei įvairius prietaisus, įrankius.
4.5. Pasirodymai turi būti originalūs nekopijuojant ar plagijuojant kitų autorių kūrybą.
4.6. Apranga – tvarkinga, estetiška.
4.7. Rekomenduojama viename pasirodyme apjungti kuo daugiau dalyvių su įvairiapusiška programa.
4.8. Kolektyvo, pažeidusio 4.3 - 4.6 punktų reikalavimus, pasirodymas nevertinamas.
Pastaba. Nekonkursiniai pasirodymai vyks koncerte „Sveika vasara“ (Jūratės ir Kastyčio skvere) gegužės 30
d. (šeštadienį), pradžia 16.00 – 18.30 val. (laikas gali būti šiek tiek koreguojamas vietoje).
5. Vertinimas
Vertinama tik konkursinėje programoje dalyvaujančios grupės pasirodymas pagal penkis kriterijus, 50 balų
skalėje:
- bendras įspūdis - 10 balų,
- kompozicija -10 balų,
- originalumas -10 balų,
- artistiškumas -10 balų,
- profesionalumas -10 balų.
6. Apdovanojimas
6.1. Visos grupės, dalyvavusios „Džiaugsmo gimnastika“ konkurse, apdovanojamos LAGV padėkos raštais.
6.2. Konkursinėje programoje į laureatų dešimtuką patenka:
- šešios savo pogrupyje daugiausia balų surinkusios grupės;
- keturios nepatekusios į pogrupių nugalėtojus, bet iš visų pasirodymų surinkusios
daugiausiai balų grupės.
6.3. Laureatų dešimtukas apdovanojamos LASV festivalio taurėmis ir padėkos raštais.
7. Registracija
7.1. Grupinės paraiškos (pagal LAGV pateiktą formą) išankstinės iki 2015-05-22 elektroniniu paštu k.berskiene@gmail.com., mob. Tel. Nr. 8 611 69125 (Kristina).
7.2. Palangoje grupių registracija - 2015 m. gegužės 29 d. (penktadienį), nuo 15.00 val. iki 16.00 val.
Palangos universaliojoje sporto salėje, Sporto g. 3.
8. Priėmimo sąlygos
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Dalyvavimui konkurse būtina registruotis LAGV
(žiūrėti punktą 7.2.)
Dalyvių ir vadovų komandiruočių išlaidas apmoka juos komandiruojanti organizacija.
Už dalyvių drausmę, sveikatą ir saugumą atsako grupės vadovas.
GREITOJO ČIUOŽIM0 RIEDUČIAIS NUOSTATAI
I. Tikslas.
Propuliarinti
čiuožimo
sportą
šalyje.
Sudominti
kuo
daugiau
vaikų
ir
jaunimo
laisvalaikį praleistiaktyviai, čiuožiant. Išaiškinti pajėgiausius šalies sportininkus.
II.Dalyviai.
LGČA nariai ir kt.organizacijos, laiku pateikę paraiškas.
III. Vykdytojai.
LGČA teisėjų kolegija. Vyr. teisėjas – Romualdas Blaževičius.
IV. Apdovanojimas.
I, II, III vietos – medaliai.
V. Apmokėjimas ir kt..
Visas dalyvių kelionės išlaidas apmoka komandituojanti įstaiga arba patys dalyviai.
Dalyvių nario mokestisyra 1 Eur., kurį būtina sumokėti akreditacijos metu.
VI. Amžiaus grupės.
I gr. – jaunučiai:
II gr. – jaunimas:
- 4 m.
- 8-9 m.
- 5 m.
- 10-11 m.
- 6 m.
- 12-13 m.
- 7 m.
- 14-15 m.
III g. – suaugusieji:
- 17 m. ir vyresni
PASTABOS!!!
1. I gr. berniukai ir mergaitės startuoja skirtingose grupėse.
2. Vienoje amžiaus grupėje turi būti ne mažiau 5 dalyvių. Jeigu I gr. mergaičių arba berniukų grupėje yra
mažiau negu 5 dalyviai – jos sujungiamos kartu.
3. II gr. merginos ir vaikinai startuoja vienoje grupėje.
4. II gr. Vienoje amžiaus grupėje turi būti ne mažiau 5 dalyvių. Priešingu atveju –toji amžiaus grupė bus
prijungiama prie vyresnės amžiaus grupės.
5. Jeigu kurioje nors amžiaus grupėje merginų ir vaikinų susidarys daugiau negu 5 – galima išskirti į
atskiras grupes.
6. III gr. moterys ir vyrai startuoja atskirai tuo atveju, jeigu abiejose grupėse yra ne mažiau 5 dalyvių.
VII. Nuotoliai.
I gr. – 1 ratas
II gr. – 3 ratai
III gr. – 2 ratai
Pastaba. Nuotoliai gali būti keičiami vyr.teisėjo sprendimu (pasikeitus amžiaus
grupėms, oro sąlygoms ir kt.)
VIII. Reikalavimai dalyviams.
Visi
varžybų
dalyviai
privalo
turėti:
gydytojo
leidimą
dalyvauti
varžybose,
tėvų
pasirašytą
sutikimą,
dėl
atsakomybės;
šalmą,
apsaugas,
pirštines.
Kiekvienas dalyvis yra atsakingas už save arba už jį atsakingi lydintys asmenys. Turėti asmens
dokumentus (pasas, ID kortelė, pažymėjimas, kt.).
Programos „Čiuožimas – mūsų laisvalaikis“ dalyviai privalo turėti numerius ant abiejų šalmo pusių
pagal sutartą numeraciją.
IX. PARAIŠKOS.
Paraiškoje turi būti nurodyta (pavyzdys yra priene Nr.1):
1. Dalyvio Vardas Pavardė;
2. Gimimo data;
3. Amžiaus grupė, kurioje dalyvaus;
4. Dalyvio numeris (kaip nurodyta punkte Nr. VIII)
5. Atstovaujamos organizacijos pavadinimas (jeigu pildoma ne ant blanko)
6. Miestas
7. Komandos vadovo Vardas Pavardė, kontaktai;
Paraiškas pateikti iki š.m. gegužės 24 d. 24:00 val. el.paštu
info@speedskating.lt(laukite patvirtinimo, jog paraiška yra gauta).
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PASTABA. Jeigu likus kelioms dienoms iki varžybų
keičiasi dalyviai, kuo skubiau
praneškite organizatoriams. Varžybų vietoje starto protokolai keičiami nebus.
X. KONTAKTAI.
Organizatorė – Virginija Ogulevičienė + 370 652 36601
Vyr. teisėjas – Romualdas Blaževičius +370 659 63001

KREPŠINIO 3X3 NUOSTATAI

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Populiarinti krepšinio sportą, kaip puikią fizinio lavinimo ir pramogų priemonę

II. VIETA IR LAIKAS
Varžybos vykdomos Basanavičiaus ir Vytauto g. sankryžoje, sekančiai:
Visų amžiaus grupių moksleiviai (berniukai) ir vyrai varžybas pradeda :
2015 m. gegužės mėn. 30 d. 10.00 val. Dalyvių registracija 9.00 iki 9.30 val. varžybų vietoje.
Visų amžiaus grupių merginos ir moterys varžybas pradeda:
2015 m. gegužės mėn. 30 d. pasibaigus vyrų ir vaikinų krepšinio varžyboms. Dalyvių registracija 11.30
iki 12.30 val. varžybų vietoje.
III. VARŽYBOMS VADOVAUJA
Varžybas organizuoja “Sportas visiems” asociacija, varžybas vykdo Lietuvos kūno kultūros mokytojų
asociacija. Vyr. teisėjas Arvydas Dočkus.
IV. VARŽYBŲ DALYVIAI
Varžybose dalyvauja moksleiviai (mergaitės ir berniukai), poilsiautojai bei kitos komandos.
Komandos sudėtis 3 aikštės žaidėjai ir vienas atsarginis. Visi dalyviai turi turėti festivalio dalyvio kortelę –
akreditaciją.
Varžybose dalyvauja šios grupės:
Vaikinai ir vyrai: I gr. 2002 metų gimimo ir jaunesni, II gr.2000 - 2001 metų, IIIgr. – 1998 – 1999 metų,
IVgr. -1997 – 1998 metų, Vgr. – 1995 – 1996 metų, VIgr. – 1994-1976 metų, VII gr.-1975- ir vyresni.
Merginos ir moterys: I gr.- 2002 metų ir jaunesnės, II gr.- 2000 – 2001, IIIgr. – 1998 – 1999,
IV gr.- 1995 – 1997, V gr.- 1994 – ir vyresnės.
Varžybų organizatoriai neatsako už varžybų dalyvių sveikatą.
V. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA
Varžybos vykdomos rato sistema. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, vykdymo sistema gali keistis.
Bus žaidžiama 6 aikštelėse.
VI. APDOVANOJIMAS
Komandos - nugalėtojos bus apdovanos prizais. I – III vietas užėmusių komandų dalyviai apdovanojami
medaliais.
VII. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS.
Paraiškos pateikiamos varžybų vietoje laisva forma su gydytojo viza arba dalyvio parašu.
KVADRATO ŽAIDIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI
Registracija varžybų vietoje – 2015 05 30 d. iki 13.00 val.
Varžybų pradžia –13.00 val.
Grupės :
Vaikai iki 15 metų ( mergaitės ir berniukai kartu);
Jaunimas iki 18 metų (mergaitės ir berniukai kartu);
Suaugusieji: (mišri – vyrai ir moterys kartu).
Varžybos vykdomos pagal kvadrato varžybų taisykles, kiekvienoje komandoje po 6 žaidėjus (5 aikštelėje ir vienas
už šoninės ribos). Varžybos vykdomos ratų sistema, 2 kėliniai iki vienos komandos dalyvių išmušimo. Esant
lygiam rezultatui žaidžiamas 3-ias kėlinys 5 min.
Varžybas vykdo Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“
Apdovanojamos komandos iškovojusios 1-3 vietas. Visose amžių grupėse.
Vyr. teisėjas: Kęstutis Levickis tel.: 8 698 75440
LINIJINIŲ ŠOKIŲ PROGRAMA IR NUOSTATAI
Tarptautinis vakarietiškų linijinių SOLO stiliaus šokių festivalis "PALANGA 2015"
Gegužės 29 d. (penktadienis):
19:00 val. Šokių klubų dalyvavimas eisenoje ir festivalio "Sportas visiems 2015" atidaryme.
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20:00 – 21:00 val. masinis linijinis šokis Palangos miesto
stadione
21.00 - 22.00 val. Tarptautinio vakarietiškų linijinių SOLO stiliaus šokių festivalio "PALANGA 2015" šokių
programos prasišokimas. Vieta. Jūratės ir Kąstyčio skveras prie scenos.
Gegužės 30 d. (šeštadienis):
9.00-10.00 val. Rytinis pasišokimas prie jūros. Tarptautinio vakarietiškų linijinių SOLO stiliaus šokių festivalio
"PALANGA 2015" šokių programos prasišokimas. Vieta: Prie Palangos tilto kavinės (iš kairės pusės)
12.00-13.00 Šokių kolektyvų pasirodymai ant scenos. Vieta. Jūratės ir Kąstyčio skveras, scena.
15.00-17.00 Tarptautinis vakarietiškų linijinių SOLO stiliaus šokių festivalis "PALANGA 2015" Basanavičiaus g.
nuo Jūratės ir Kąstyčio skvero link Birutės alėjos.
19.00-24.00 Vakarietiškų linijinių SOLO šokių vakaras, šokių mokymas, šou ir šokių grupių pasirodymai. Vieta:
Universalioji Palangos salė, Sporto g. 3.
Kontaktinis asmuo Neringa Kirklienė, el. paštas: neringa.kir@gmail.com
MAŽOJO FUTBOLO 5X5 NUOSTATAI
1. Tikslas ir uždaviniai: Suburti, kuo daugiau vaikų ir paauglių į organizuotą, kultūringą laisvalaikio praleidimą,
įgyvendinant vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos nacionalinę programą, atitraukiant juos nuo neigiamo
gatvės poveikio, siekiant išugdyti pilnaverčius Lietuvos piliečius. Kartu su jaunimu pakviesti rungtyniauti ir
senjorus.
2. Vieta ir laikas: Turnyras vyks 2015 metų gegužės 29 – gegužės 31 dienomis, Palangos miesto centriniame
stadione, Sporto g.3. Dalyvių registracija gegužės 29 dieną festivalio informaciniame centre nuo 12.00 val.
Varžybų pradžia gegužės 30 dieną nuo 10.00 val. Finalinis etapas gegužės 31 dieną, nuo 10.00 val. Palangos
centriniame stadione, Sporto g.3.
3. Dalyviai: A – 12 metų ir jaunesni, B – 13-14 metų, C – 15-16 metų, D – 17 metų ir vyresni, E – „Senjorai“ nuo
45 metų ir vyresni.
4. Paraiškų pateikimas: Paraiškos pateikiamos varžybų vietoje laisva forma su gydytojo viza arba dalyvio parašu,
prisiimančiu atsakomybę už savo sveikatą.
Varžybų organizatoriai neatsako už varžybų dalyvių sveikatą.
5. Varžybų vykdymas: Komanda gali registruoti iki 7 žaidėjų, vienas treneris ir komandos vadovas. Žaidžiama 5 x
5, kėlinys 15 min. Žaidėjų keitimas laisvas, leidus teisėjui;
5.1. Jeigu amžiaus grupėje susidaro du pogrupiai, finale dėl nugalėtojo vardo rungtyniaus komandos
pogrupiuose užėmusios pirmąsias vietas;
5.2. Žaidėjas pašalintas iš aikštės už keiksmažodžius, grubų, nekorektišką elgesį, ar kitas pražangas, gavęs
raudoną kortelę, nekeičiamas ir privalo praleisti vienerias rungtynes;
5.3. Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias 1 taškas, už pralaimėjimą 0 taškų.
5.4. Varžybų organizatoriai turi teisę keisti varžybų vykdymo tvarką.
6. Nugalėtojo nustatymas: Komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, pergalė skiriama: pagal tarpusavio
susitikimo rezultatą, pagal įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumą, jei jis vienodas, mušami penki septynių metrų
baudiniai, jei ir po to rezultatas lygus, baudiniai mušami iki pirmos klaidos.
7. Apdovanojimas: Komandos nugalėtojos bus apdovanotos taurėmis, prizininkai medaliais.
8. Priėmimo sąlygos: Atvykimo, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas apmoka komandas siunčiančios
organizacijos.

„PALESTRA“ BĖGIMO NUOSTATAI
I.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Populiarinti metimus, kaip puikią fizinio lavinimo priemonę ir pramogų formą.
II. VIETA IR LAIKAS
Varžybos vykdomos Palangoje prie tilto 2015 m. gegužės 30 d. 1430- 1600 val.
Dalyvių registracija nuo 1300 iki 1400 varžybų vietoje.
III. VARŽYBŲ VYKDYMAS
Varžyboms vadovauja Asociacija „Sportas visiems“. Varžybas vykdo Lietuvos kūno kultūros
mokytojų asociacijos teisėjų kolegija.
IV. VARŽYBŲ DALYVIAI
Varžybose dalyvauja vyrai, moterys ir vaikai šiose grupėse:
Berniukai 11-12; 13-14; 15-18 metų
Mergaitės 11-12; 13-14; 15-18 metų
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Vyrai
19-30; virš 30; virš 50 metų
Moterys
19-30; virš 30; virš 50 metų
Varžybų organizatoriai neatsako už varžybų dalyvių sveikatą.
V. VARŽYBŲ VYKDYMO TAISYKLĖS
Bėgimas vykdomas tinklinio aikštelės ribose.
Startas ir finišas toje pačioje vietoje. Bėgama prieš laikrodžio rodyklę. Bėgimų laikas nefiksuojamas. Bėgant
sąmoningai negalima stumti rankomis kito bėgiko. Kovojant dėl geresnės vietos trasoje abipusis kontaktas
leidžiamas. Į startą stoja 4 dalyviai, bėgama 3 ratus. Kiekviename rate atbėgęs paskutinis iš varžybų pasitraukia.
Laimėjęs bėgimą toliau dalyvauja varžybose. Taip išaiškinami nugalėtojai ir prizininkai.
VI. PARAIŠKOS
Paraiškos su dalyvių parašais ar gydytojo viza pateikiamos laisva forma registracijos metu 1300-1400
varžybų vietoje.
VII.
APDOVANOJIMAS
Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti medaliais.
PAPLŪDIMIO KREPŠINIO NUOSTATAI
I.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Supažindinti sporto visiems festivalio dalyvius su Paplūdimo krepšiniu.
2. Sudaryti galimybę pažaisti paplūdimio krepšinio žaidimą festivalyje.
II. VIETA IR LAIKAS
Palanga, Paplūdimys.
2015 m. GEGUŽĖS 30 D. (šeštadienis) REGISTRACIJA NUO 12 00 VAL.
Varžybų pradžia: 13 00- val. - 1500 val.
III. VARŽYBŲ VYKDYMAS
Varžybas vykdo, šio žaidimo pradininkai Lietuvoje, Tauragės Krepšinio klubas „Bremena“.
IV. VARŽYBŲ DALYVIAI
Varžybose dalyvauja visi norintys t. y komandos kurios sudėtis: 2 vaikinai ir 1 mergina.
Viso 3 dalyviai. Varžybų organizatoriai neatsako už varžybų dalyvių sveikatą.
Varžyboms registruojami tik tiek dalyviai kurie festivalio dalyvio kortelę – akreditaciją
V. VARŽYBŲ VYKDYMO TAISYKLĖS
Žaidžiama į vieną krepšį, ant smėlio basomis, be kamuolio mušimo pagal krepšinio taisykles. Vaikinui
draudžiama dengti merginą. Jei draudimo nepaisoma, skiriamas baudos metimas. Tritaškio linijos nėra.
Jei taiklų metimą pataiko vaikinas užskaitomas 1 taškas, jei mergina- 2 taškai. Vienų varžybų trukmė 8
min. Taip pat galima išankstinė registracija, žemiau pateiktais kontaktais.
Rungties vyr teisėjas Linas Janušonis Tel. 8-655-31587, shpux55@gmail.com
https://www.facebook.com/linas.janusonis
PAPLŪDIMIO RANKINIO 4×4 VARŽYBŲ NUOSTATAI
Žaidžiama pagal Tarptautines rankinio federacijos (IHF) taisykles mažesnėje rankinio aikštėje. Pogrupius
organizatoriai paskirsto burtų keliu. Varžybų vykdymo sistema priklauso nuo dalyvaujančių komandų skaičiaus.
Žaidžiami du kėliniai po 10 min., tarp kėlinių 5 min. pertrauka. Jei įvartį pelno aikštės žaidėjas – 1 taškas, jei
vartininkas – 2 taškai. Jei žaidėjas ar vartininkas įvartį pelno „suktuku“ skaičiuojami 2 taškai. Žaidėjas iš aikštės
pašalinamas 30 s. Kai nugalėtojas turi paaiškėti po vienų rungtynių, jeigu reikia, rungtynės pratęsiamos ir
žaidžiama iki pirmo įvarčio „Golden Goal“. Prieš pratęsimą traukiami pradinio metimo burtai. Jeigu žaidėjas už
šiurkštų elgesį pašalinamas iki rungtynių pabaigos, jam tęsti rungtynių neleidžiama.
Varžybų vykdymo laikas ir vieta.
Paplūdimio rankinio 4x4 varžybos vyks kairėje Palangos jūros tilpo pusėje gegužės 30 d. varžybų pradžia 13:00
val. Komandų registracija 1 val. prieš varžybas rungties vietoje.
Dalyviai.
Varžybose gali dalyvauti mėgėjų komandos – trys aikštės žaidėjai ir vienas vartininkas. Taip pat leidžiama
registruoti vieną atsarginį žaidėją. Komandos privalo turėti dvi skirtingų spalvų aprangas arba skiriamuosius
ženklus. Varžyboms registruojami tik tiek dalyviai kurie festivalio dalyvio kortelę – akreditaciją
Apdovanojimas.
Komandos užėmusios 1-3 vietas apdovanojamos Asociacijos „Sportas visiems“ komandine taure ir medaliais, o
komanda nugalėtoja taip pat ir Lietuvos studentų sporto asociacijos prizais.
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PASAGOS MĖTYMO (HORSE – SHOE) VARŽYBŲ

NUOSTATAI

1. TIKSLAS. Propaguoti pasagos mėtymo varžybas. Skatinti fizinį aktyvumą, aktyvų poilsį.
Supažindinti ir
išmokyti šio žaidimo kuo daugiau žmonių.
2. UŽDAVINIAI. Užmesti pasagą ant į žemę įkalto metalinio strypo, aukštis 30 cm.. Nustatyti taikliausius pasagos
mėtytojus.
3. LAIKAS IR VIETA. Pasagos mėtymo varžybų pradžia – 2015 m. gegužės 30 d., šeštadienį, 1100 – 1500, J.
Basanavičiaus gatvės pabaigoje, prie Klubo „Šachmatinė“
4. REGISTRACIJA. Vietoje prieš pat varžybas.
5. DALYVIAI. Dalyvauja visi norintys ir galintys numesti pasagą 6 metrus. Dalyvių skaičius ir amžius neribojami.
Dalyviai skirstomi į dvi įskaitines grupes pagal lytį. Varžomasi bus individualioje ir komandinėje įskaitose.
Komandinei įskaitai imami 4 geriausi rezultatai.
6. SĄLYGOS. Visi dalyviai prieš varžybas bus supažindinti su pasagos mėtymo varžybų taisyklėmis ir tvarka.
Dalyviai žaidimo aikštelėse mėtys pasagas taip - trys serijos, po penkis metimus serijoje. Varžybos
pradedamos, kai pirmasis dalyvis įėjęs į metimo lauką numeta 5 pasagas (530 g) serijoje.
Dalyvis užmetęs pasagą ant strypo gauna 20 taškų ir tiek pat gauna, jei pasaga nukritusi neliečia strypo, tačiau
yra apkabinusi jį.
Jei pasaga tik kliudė strypą ir nukrito mažajame lauke (1 x 1m) neliesdama linijos gauna 7 taškus.
jei pasaga kliudė strypą ir nukritusi liečia mažojo lauko liniją arba yra didžiajame lauke (2x2 m) gauna 3
taškus.
Taškų negaunama, jei pasaga kliudė strypą ir nukritusi liečia didžiojo lauko liniją ir jei nekliudė strypo.
Dalyviams kartoti žaidimo neleidžiama,
6. REZULTATŲ SUMAVIMAS. Laimi dalyvis, kuris metęs 15 pasagų trijose serijose surenka didžiausia taškų
sumą, jei surenkama po lygiai taškų, aukštesnė vieta nustatoma kurio pirmas metimas serijoje buvo
taikliausias, jeigu šie rodikliai lygus žiūrima kurio metimas įvertintas aukštesniais taškais ir taip toliau.
Taip nustatomos 1-10 vietos. Kitos vietos nustatomos bendra tvarka. Komandoms surinkus vienodai taškų, laimi
turinti daugiau aukštesnių vietų individualioje įskaitoje.
7. APDOVANOJIMAI. Apdovanojami 3 prizininkai (-ės): vyrai, moterys ir trys komandos. Laimėtojai
apdovanojami diplomais ir taurėmis, komandos – diplomu ir taurėmis.
Nugalėtojai apdovanojami 1600 val. žaidimo vietoje.
7. ORGANIZATORIAI. Lietuvos sveikuolių sąjunga.
RANKŲ LENKIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI
I.VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
Palanga 2015 gegužės 30 d. šeštadienis
Vieta: Basanavičiaus g. ir Meilės al. sankryža.
Sportininkų svėrimas iki 11.00val. Varžybų pradžia 11.00-15.00val.
II.VARŽYBŲ DALYVIAI
Varžybos- individualios, vykdomos pagal tarptautines rankų lenkimo varžybų taisykles.Svorio
kategorijos:
Moterys - iki 60, virš 60kg. /dešine /
Absoliuti svorio kategorija. (dešine ranka)
Vyrai
- iki 70, iki 80kg, iki 90, virš 90kg. /dešine /
Absoliuti svorio kategorija. (dešine ranka)
III.NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
Varžybos vykdomos pagal svorio kategorijas ( esant ne mažiau 5 sportininkų), dešine ranka, dviejų minusų sistema.
III.APDOVANOJIMAS
Nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami medaliais absoliutūs nugalėtojai –taurėmis /LA „Sportas
Visiems“ atributika/
Už savo sveikatą atsako patys sportininkai
„SLALOMO“ SU FUTBOLO KAMUOLIU NUOSTATAI
I.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Pasiekti, kad poilsiautojai ir šalies gyventojai sistemingai sportuotų.
2. Skatinti sporto visiems plėtrą
II. VIETA IR LAIKAS
Palanga, J.Basanavičiaus gatvė. 2015 m. gegužės 30 d. - 1100-1500 val.
Registracija vyks prieš rungtį ir rungties vykdymo metu.
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III. VARŽYBŲ VYKDYMAS
Varžybas vykdo Lietuvos gatvės vaikų futbolo federacija.
IV. VARŽYBŲ DALYVIAI
Varžybose dalyvauja visi norintys berniukai, mergaitės, vyrai, moterys ir veteranai bei neįgalieji.
Šventės organizatoriai neatsako už varžybų dalyvių sveikatą.
V. VARŽYBŲ VYKDYMO TAISYKLĖS
Dalyvis turi apvaryti 3 kūgius (vėliavėles), bei apvarydamas ta pačia tvarka grįžti į starto vietą. Kūgių
bei vykdymo tvarka gali nežymiai keistis.
VI. Šioje rungtyje nugalėtojai nenustatinėjami ir neapdovanojami.
SMIGINIO VARŽYBŲ NUOSTATAI
I. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
Palanga 2015 m. gegužės 30 d. Vieta : Basanavičiaus g. ir Meilės al. sankryža. Val. : nuo -???
II. VARŽYBŲ DALYVIAI
Dalyvauja visi norintys. Varžybos asmeninės ir komandinės. Komandą sudaro trys vieno klubo arba miesto
nariai, gali būti vyrų, moterų arba mišri komanda. Amžius neribojamas, dalyvauja visi norintys. Varžyboms
registruojami tik tiek dalyviai kurie festivalio dalyvio kortelę – akreditaciją.
Už sveikatos būklę atsako patys dalyviai, už nepilnamečius – jų tėvai ar globėjai.
III. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
Tiek komandinė rungtis, tiek asmeninė – penkios serijos po tris metimus. Komandos narių taškai sumuojami.
Nugalėtojai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą.
IV. APDOVANOJIMAS
Komandos nugalėtojos apdovanojamos taurėmis, nugalėtojai bei prizininkai -medaliais
Asmeninėse moterų, varžybose nugalėtojai bei prizininkai - medaliais.
SKRAIDANČIO DISKO TURNYRO „PALANGA SOUNDS“ VARŽYBŲ NUOSTATAI
Laikas: 2015.05.30 (šeštadienis)
Vieta: dešinėje tilto pusėje apie 300 metrų link gelbėtojų posto (toje pačioje vietoje kaip ir kasmet).
Žaidėjų registraciją pradėsime 09:30 val.
Varžybų pradžia 10:00 val. Numatoma varžybų pabaiga 17:30 val.
2015.05.31 (sekmadienį) skraidančiojo disko žaidimai persikels į kairę Palangos tilto pusę ~800-1000 metrų nuo
tilto, netoli Birutės kalno (vieta taip pat naudojama ta pati kaip ir praėjusiais metais).
Sekmadienį žaidimus pradėsime 11:00 val. Numatoma pabaiga ~14:00 val.
Varžybų nuostatai: Žaidžiama pagal oficialias WFDF taisykles, pagal BULA paplūdimio ultimeito taisyklių
papildymą (angl. Appendix for 5-on-5-Beach Ultimate).
Žaidėjas turnyro metu gali atstovauti tik vieną komandą.
Aikštę sudaro septyniasdešimt penkių (75) metrų ilgio ir dvidešimt penkių (25) metrų pločio stačiakampio formos
aikštė. Abejuose aikštės galuose taškų zonos su penkiolikos (15) metrų ilgio ir dvidešimt penkių (25) metrų pločio.
Aikštėje kiekviena komanda daugiausiai gali išleisti penkis (5) žaidėjus, mažiausiai keturis (4). Žaidžiama kol
komandos surinks trylika (13) taškų su dviejų (2) taškų skirtumu arba trisdešimt penkių (35) minučių, tačiau
nedaugiau kaip iki penkiolikos (15) taškų. Pasibaigus rungtynių laikui, baigiamas žaisti taškas ir rungtyniaujama iki
tiek taškų, kiek būtų prie didesniojo rezultato skaičiaus pridėjus vieną (1) tašką.
Komandos turi po vieną (1) vienos (1) minutės trukmės pertraukėlę per rungtynes. Grupėje žaidžiamos rato
varžybos tarp visų komandų, sužaidus rato varžybas komandos pagal užimtas vietas grupėje žaidžia paskutines
varžybas dėl vietos galutinėje rikiuotėje užtikrinimo.
Grupėse dviem komandom surinkus vienodai taškų, aukštesnę poziciją užima tarpusavio rungtynes laimėjusi
komanda. Jei vienodai pergalių turi 3 ir daugiau komandų, aukštesnę poziciją užima komanda: 1. turinti geresnį
tarpusavio žaistų rungtynių "plius minus" santykį; 2. turinti geresnį visų pogrupyje žaistų rungtynių "plius minus"
santykį; 3. įmetusi daugiausiai taškų per visas pogrupio rungtynes; 4. praleidusi mažiausiai taškų per visas pogrupio
rungtynes; 5. burtų keliu.
Komandai vėluojančiai į varžybas bus užskaitomas vienas taškas už kiekvieną pavėluotą minutę pradedant
skaičiuoti nuo 5-osios rungtynių minutės. Rungtynėms viršijus keturiasdešimt penkių (45) minučių limitą,
sekančios rungtynės prasidės iškart pasibaigus užsitęsusioms rungtynėms. Įvertinti Žaidimo dvasią po kiekvienų
rungtynių, įrašant varžybų protokole sekretoriate.
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Turnyro metu bus renkamas naudingiausias žaidėjas ir
žaidėja (MVP). Bus skaičiuojamas įmestų
metimų ir pagautų metimų taškų zonoje suma. Taškai skaičiuojami registruojant varžybų protokole, sekretoriate.
Kontaktai: Artūras Petrauskas, tel.: +370 653 77992, www.frisbee.lt

SVARMENS METIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI
I.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Populiarinti metimus, kaip puikią fizinio lavinimo priemonę ir pramogų formą.
II. VIETA IR LAIKAS
Metimo varžybos vykdomos centriniame miesto stadione 2015 m. gegužės 31 d. 10-1130 val.
Dalyvių registracija nuo 900 iki 930 varžybų vietoje.
III. VARŽYBŲ VYKDYMAS
Varžybas vykdo Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija. Vyr. teisėjas A. Pūras.
IV. VARŽYBŲ DALYVIAI
Varžybose dalyvauja vyrai, moterys ir vaikai šiose grupėse:
Berniukai
11-14; 15-16; 17-18 metų
Mergaitės
11-14; 15-16; 17-18 metų
Vyrai
19-30; virš 30; virš 50; virš 60 metų
Moterys
19-30; virš 30; virš 50; virš 60 metų
Šventės organizatoriai neatsako už varžybų dalyvių sveikatą. Varžyboms registruojami tik tiek dalyviai
kurie festivalio dalyvio kortelę – akreditaciją.
III. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
V. VARŽYBŲ VYKDYMO TAISYKLĖS
8 kg svarmens metimas viena ranka iš apačios pirmyn. Atliekami du metimai. Fiksuojamas geriausias
rezultatas. Sektoriaus peržengti negalima.
VI. APDOVANOJIMAS
Nugalėtojas ir prizininkai bus apdovanoti medaliais.
VII.
PARAIŠKOS
Paraiškos su dalyvių parašais ar gydytojo viza pateikiamos laisva forma registracijos metu 2015 m.
gegužės 1 dieną 900-930 varžybų vietoje.

TINKLINIO 2X2 (PAPLŪDIMIO) NUOSTATAI
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 Populiarinti tinklinio sportą, kaip puikią fizinio lavinimo ir pramogų priemonę.
VIETA IR LAIKAS



Palanga, Paplūdimys (kairėje pusėje Palangos jūros tilto)
2015 m. gegužės 30- 31 d. (šeštadienis - sekmadienis) REGISTRACIJA Gegužės 30 d.
Nuo 09 30 iki 10:45 val.
 Varžybų pradžia: 11 00 val.
VARŽYBŲ DALYVIAI
 Varžybose dalyvauja visi norintys
 Varžybų organizatoriai neatsako už varžybų dalyvių sveikatą
VARŽYBŲ VYKDYMO TAISYKLĖS
 Varžybos bus vykdomos pagal oficialias FIVB papludimio tinklinio taisykles. (Varžybų
sistema bus sudaryta iš 2-jų minusų, dėl setų ir taškų skaičiaus bus sudaryta varžybų
vietoje, atsižvelgiant į komandų skaičių.)
VYKDYMO SALYGOS
Varžybos bus vykdomos Palangos papludimio tinklinio esančiame aikštynuose.
REGISTRACIJA
Registracija varžybų dieną (gegužės 30 d. nuo 09:30val. Iki 10:45)
VADOVAVIMAS VARŽYBOMS
Festivalį organizuoja asociacija „SPORTAS VISIEMS“ Vykdo:
Vyr.teisėjas Andrius Gavorka (a.gavorka@gmail.com) ; tel. +370 68610682) Vyr.sekretorė M.Surplytė
APDOVANOJIMAI Nugalėtojai bus apdovanojami taurėmis ir medaliais.
REGBIO PAPLŪDIMYJE VARŽYBŲ NUOSTATAI
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Tikslas ir uždaviniai
Populiarinti regbio sportą, kaipo puikią fizinio lavinimo ir pramogų priemonę,
Bendrauti varžybų metu.
Vykdymo laikas ir vieta
Festivalio regbio varžybos vykdomos 2015 m. gegužės 30- 31 dienomis Palangos paplūdimyje.
Vadovavimas varžyboms
Varžybas vykdo Organizacinis komitetas (koordinatorius Alfonsas Grumbinas, , vyr.teisėjas Artūras Jaselskis,
administratorius Romualdas Pargaliauskas, vyr.sekretorius Rimas Šarauskis). Varžybos vykdomos pagal
tarptautines paplūdimio regbio taisykles. Visas varžybų eigoje iškilusias problemas sprendžia Organizacinis
komitetas, kuris turi teisę keisti regbio varžybų reglamentą, eigą bei tvarką, nepažeidžiant Lietuvos Festivalio
“Sportas visiems” bendrųjų nuostatų.
Varžybų dalyviai
Varžybos vykdomos šiose grupėse:
Regbio meistrų nuo 35 iki 50 metų,
regbio super meistrų virš 50 metų..
Vienos komandos sudėtis 10 atstovų (8 žaidėjai, komandos atsovai). Regbio varžybose Palangoje dalyvauja miestų
, rajonų, organizacijų arba klubų komandos, savivaldybių sporto padalinių organizacijų grupės, nevyriausybinių
organizacijų grupės, šeimos, poilsiautojai bei pavieniai dalyviai, kurie turi teisę prisijungti prie varžybose
dalyvaujančių komandų. Sportininkai privalo turėti asmens dokumentą įrodantį asmens tapatybę, gimimo laiką.
Kiekvienas dalyvis turi nuolat tikrintis savo sveikatos būklę. Pats dalyvis asmeniškai atsakingas už varžybų metu
patirtas traumas, susirgimus ir jų gydymą.
Varžybų organizatoriai neatsako už varžybų dalyvių sveikatą.
Varžybų vykdymo sistema
Varžybų vykdymo sistema nustatoma prieš varžybas, priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus.
Dalyvavimo sąlygos
Organizacines išlaidas apmoka LASV pagal bendrus Festivalio Nuostatus.
Teisėjavimo, aikštės paruošimo , medicinos išlaidas padengia Lietuvos asociacija “Sportas visiems”.
Komandų, grupių ir delegacijų dalyvių atvykimo, maitinimo, trečio kėlinio ir nakvynės išlaidas apmoka į festivalį
jas siunčiančios organizacijos arba patys dalyviai .
Kiti finansiniai atsiskaitymai vykdomi pagal bendrus Festivalio nuostatus.
Apdovanojimai
Varžybų nugalėtojai apdovanojami pagal bendrus sporto Festivalio “Sportas visiems” nuostatus.
Paraiškų pateikimas
Registruojantis sumokamas dalyvavimo mokestis nustatytas pagal bendrus Nuostatus.
Išankstinės paraiškos : agrumbinas@yahoo.fr ( kont. tel. +370 657 79823 ).
Galutinė vardinė paraiška pateikiama varžybų vietoje laisva forma su gydytojo viza arba dalyvio parašu,
prisiimančiu atsakomybę už savo sveikatą .
Mandatinės komisijos darbo pradžia 2015 05 30 , 11.00 val. regbio stadione prie jūros tilto.
VANDENS BALIONTINKLIO VARŽYBŲ NUOSTATAI
2015-05-30
Tikslas. Propaguoti šalyje aktyvų poilsį, linksmai ir draugiškai praleisti laiką, sukurti gražią parodiją tinkliniui,
padaryti varžybas linksmas. Sujungti juoką, azartą ir fizinį aktyvumą į bendrą visumą.
Uždaviniai. Kuo daugiau žmonių įtraukti į sveikos gyvensenos sąjūdį, įtvirtinti sveiką ir turiningą gyvenseną,
ugdyti bendruomeniškumą, palaikyti teigiamą emocinę būklę.
Vieta. Vandens baliontinklio varžybos vyks Palangos m. centriniame paplūdimyje, prie jūros tilto (dešinėje
pusėje). Lietaus atveju kitoje vietoje.
Laikas. Varžybos vyks 2015-05-30 (šeštadienį.) 14.30-16.00 val.
Registracija. Paplūdimyje, varžybų vietoje.
Dalyvavimo sąlygos. Dalyvių komandų skaičius neribojamas. Kviečiami dalyvauti šventės dalyviai ir žiūrovai.
Žaidimo komandos gali būti sudarytos iš vyrų, moterų arba būti mišrios, vieną komandą sudaro trys, keturios
arba penkios poros. Bus bandomasis ir mokomasis kėlinukas. Po to žaidžiama pagal tinklinio taisykles iki trijų
kėlinukų. Kėlinukas žaidžiamas iki 11-os taškų. Finalinėms varžyboms bus atrinktos geriausios 4-ios
komandos, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
Vertinimas. Varžybų metu skiriamas teisėjas ir vedamas protokolas.
Apdovanojimai. Vandens baliontinklio komandos prizininkės bus apdovanotos diplomais ir atminimo dovanomis.
Organizatoriai. Lietuvos sveikuolių sąjunga.
LSS valdybos narys Arūnas Norkevičius
(8-684) 12722
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VIRVĖS TRAUKIMO NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Sudaryti sąlygas renginio dalyviams ir poilsiautojams varžytis virvės traukimo sporto rungtyje.
II. VIETA IR LAIKAS
Varžybos vykdomos Palangoje prie tilto (paplūdimyje) 2015 m. šeštadienis 30 d. 1430- 1530 val.
Dalyvių registracija nuo 1400 iki 1430 varžybų vietoje.
III. VARŽYBŲ VYKDYMAS
Varžybas vykdo Lietuvos šaulių sąjunga.
IV. VARŽYBŲ DALYVIAI
Varžybose dalyvauja: Vyrai ir jaunuoliai – amžius nuo 15 m. Moterys ir merginos – amžius nuo 15 m. Varžybų
organizatoriai neatsako už varžybų dalyvių sveikatą. Komandą sudaro 6 vienos lyties asmenys + vienas atsarginis.
Per visas varžybas galimas tik vienas keitimas.
V. VARŽYBŲ VYKDYMO TAISYKLĖS
Varžybos vykdomos aptvertos aikštės ribose, per varžybų aikštės centrą pažymima vidurio linija. Komandos į
varžybų protokolą surašomos pagal registracijos laiką. (pirma užsiregistravusi komanda yra pirma, antra – antra ir
t.t.). Varžybos vykdomos olimpine vieno minuso sistema. Teisėjas turi teisę (jei yra toks poreikis) pagal pernai
metų rezultatus sudaryti protokolą taip, kad stipriausios komandos iš karto nesusitiktų. Pralaimėjusi komanda iš
varžybų pasitraukia. Komandos virvę traukia 2 kartus. Lygiųjų atveju traukiama 3 kartą. Komandos prieš startą
nesveriamos ir nežymimos. Varžybų teisėjas turi teisę diskvalifikuoti komandą jei:
a.
komandos nariai keikiasi arba naudoja kitą spaudimą teisėjui;
b.
po trečio įspėjimo;
c.
laiku neatvykus prie starto linijos;
d.
kitomis nenumatytomis aplinkybėmis.
Dalyviams traukimo metu negalima naudoto jokių pagalbinių priemonių: batų (traukiama ant smėlio
basomis kojomis), pirštinių, dirbtinių mazgų. Išaiškinamos abiejų grupių I-III vietas iškovoję komandos.
VI. PARAIŠKOS
Paraiškos su dalyvių parašais ar gydytojo viza pateikiamos laisva forma registracijos metu.
VII.
APDOVANOJIMAS
Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti medaliais.
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